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Світовий банк погіршив прогноз 

глобального зростання економіки на 2022 

рік 

Зростання глобальної економіки впродовж 

2022 року відбуватиметься повільніше на 0,2%, 

ніж прогнозувалося пів року тому.

 

Нового президента Європарламенту оберуть 

18 січня 

Вибори нового президента Європейського 

парламенту відбудуться 18 січня під час 

пленарного засідання ЄП у Страсбурзі, як і 

планувалося до трагічної звістки про кончину 

Девіда Сассолі. 
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В ООН закликають виділити на допомогу 

Афганістану $5 мільярдів 

Структури ООН закликали світову спільноту 

виділити понад 5 млрд доларів для відбудови 

зруйнованого війною Афганістану.

 

КНДР підтвердила запуск гіперзвукової 

ракети, за ним спостерігав Кім Чен Ин 

Офіційні джерела Північної Кореї заявили, що 

11 січня військові країні здійснили успішне 

випробування гіперзвукової ракети.

 

Президент Угорщини призначив 

парламентські вибори 

Президент Угорщини Янош Адер призначив 

наступні вибори до парламенту на 3 квітня 

2022 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383380-strukturi-oon-zaklikaut-vidiliti-na-dopomogu-afganistanu-5-milardiv.html
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Польські вчені виявили генетичний 

варіант, який ускладнює перебіг COVID-19 

Генетичний варіант, який зумовлює тяжкий 

перебіг і високу смертність від коронавірусу, 

можуть мати 14% поляків і 9% усіх європейців.

 

Олімпіада-2022: наші медальні надії 

Менше місяця залишається до старту зимових 

Олімпійських ігор в Пекіні. Розпочнуться вони 

4-го лютого. На сьогодні відомо, що від 

України на Олімпіаду-2022 поїдуть 41-42 

спортсмени. Це більше ніж було на попередніх 

зимових Іграх в Пхончхані (33).

 

 

УКРАЇНА І СВІТ

 

Блінкен запевнив Кулебу в готовності 

збільшити оборонну допомогу Україні - 

Держдеп 

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив 

українського колегу Дмитра Кулебу в 

готовності США посилити оборонну 

підтримку України, а також зробити інші 

рішучі кроки для стримування Росії.
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Штати працюють з Німеччиною і ЄС, аби 

затримати запуск Nord Stream 2 - Нуланд 

Адміністрація Байдена проводить послідовну 

роботу з новим урядом Німеччини та 

Євросоюзом з метою затримати запуск 

російського газопроводу Nord Stream 2.

 

 

У Держдепі розповіли про підготовку «дуже 

болючих» санкцій проти Росії 

США мають домовленості із союзниками в 

Європі щодо підготовки пакета «дуже 

болючих» санкцій проти Росії у разі подальшої 

військової ескалації.

 

Партнери України домовляються про 

єдиний фронт проти провокацій РФ - Трюдо 

Канада непохитно підтримує Україну перед 

загрозою ймовірного загострення російської 

агресії.

 

Росія не матиме права вето на суверенні 

рішення Грузії та України - посол США у 

Тбілісі 

Сполучені Штати не підуть на поступки в 

питаннях європейської безпеки, і Росія не 

зможе впливати на суверенні рішення Грузії та 

України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383386-stati-pracuut-z-nimeccinou-i-es-abi-zatrimati-zapusk-nord-stream-2-nuland.html
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У НАТО заявляють, що готові до санкцій із 

серйозними наслідками для Росії 

Всі члени Північноатлантичного альянсу 

мають єдину позицію щодо рішучого 

реагування на подальшу агресію Росії, 

включно із суворими економічними та 

військовими наслідками, але все ж очікують 

від РФ конструктивної дипломатії.

 

 

Москва планує дестабілізувати Україну 

зсередини – Нуланд 

Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме 

Росія накопичила 100 000 військових на 

кордонах України. Саме Росія приготувала 

внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти 

[дій] під чужим прапором в Україні. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба ООС: окупанти стріляли у бік 

Новотошківського, загинув український 

боєць 

Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

одне порушення режиму припинення 

вогню. Внаслідок дій ворога 

військовослужбовець Об’єднаних сил дістав 

поранення, несумісне з життям.

 

СУСПІЛЬСТВО

 

П’ять хвилин на свіжому повітрі знижують 

заразність коронавірусу на 90% 

Коронавірус втрачає 90% своєї здатності 

заражати людину після п’яти хвилин на 

свіжому повітрі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383368-u-nato-zaavlaut-so-gotovi-do-sankcij-iz-serjoznimi-naslidkami-dla-rosii.html
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У Нідерландах роботодавці закликають 

владу скасувати локдаун 

Організації роботодавців у Нідерландах 

закликали владу скасувати суворі карантинні 

обмеження, запроваджені у зв'язку з 

поширенням Омікрон-штаму COVID-19.

 

 

Ветеран британської армії збудував замок 

для реабілітації побратимів 

Ветеран армії Великої Британії Майк Аллен 

збудував невеликий замок та заснував у ньому 

реабілітаційний центр, у тому числі для 

колишніх військових.

 

 

 

Нацакадемія наук заявляє про початок 

нової COVID-хвилі в Україні 

В Україні починається чергова хвиля 

захворюваності на коронавірусну інфекцію.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383405-u-niderlandah-robotodavci-zaklikaut-vladu-skasuvati-lokdaun.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383421-veteran-britanskoi-armii-zbuduvav-zamok-dla-reabilitacii-pobratimiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383409-nacakdemia-nauk-zaavlae-pro-pocatok-novoi-hvili-covid19-v-ukraini.html


 

Оновлений телеканал «Рада» планує почати 

повноцінне мовлення 25 січня 

Оновлений парламентський телеканал “Рада” 

має розпочати мовлення у звичайному режимі 

в перший пленарний день роботи ВР у 2022 

році - 25 січня.

 

Мінцифри запровадило нові стандарти 

якості державних послуг 

Міністерство цифрової трансформації 

затвердило наказ, що запроваджує єдині 

стандарти якості державного сервісу.

 

 

12 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять присвятити цей день зміцненню 

сімейних зв'язків.

 

12 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня народилась Марія Приймаченко – 

найсамобутніша українська художниця
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383391-onovlenij-telekanal-rada-planue-pocati-povnocinne-movlenna-25-sicna.html
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